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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan 

Desember 2018 bertempat di SMP Negeri 04 Siak Hulu. 

Tempat Penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di SMPN 4 

Siak Hulu yang menjadi objeknya adalah keaktifan mengikuti bimbingan 

belajar terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi SMPN 4 Siak Hulu 

sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah keaktifan mengikuti 

bimbingan belajar terhadap prestasi siswa 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas satu berjumlah 418 orang terdiri dari 11 kelas 

yang berisikan 38 siswa. Karena populasinya cukup besar, maka penelitian ini 

mengambil sampel dari keseluruhan jumlah populasi sebesar 20% dari tiap 

lokal, maka jumlah sample penelitian ini adalah 84 orang. 

Adapun jumlah sampel ini diambil berdasarkan teknik random 

sampling. Sampel ditarik secara acak dengan pertimbangan bahwa teknik ini 

memungkinkan peneliti dapat mengambil sampel secara objektif karena setiap 
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unit yang menjadi anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan siswa antara lain: 

a. Angket  

Yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada para 

siswa tentang masalah yang diteliti. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawaban. 

b. Dokumentasi 

Yaitu dengan melihat nilai siswa pada rapor dan catatan lainnya terhadap 

siswa yang bersangkutan. 

 

E. Analisis Data 

Dalam menganalisa data penulis penulis menggunakan teknik analisa 

data korelesi, karena variabel yang dikorelasikan bersifat ordinal dan interval 

adapun rumus yang di pakai dalam penelitian ini adalah 
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Keterangan : 

ferr  = Koefisisen Korelasi Serial 

Or = Ordinat yang Lebih Rendah 
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Ot  = Ordinat yang Lebih Tinggi 

M  = Mean ( Nilai rata-rata ) 

SDtot = Standar Deviasi Total 

P  = Proporsi Individu dalam Golongan 

 

 

 

 


